
A kül- és belterületen történő égetés szabályozása 
 
2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 
5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri 
tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan. 
 

225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, 
növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett 
hulladék szabadtéri égetése tilos. 
 

226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével 
legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. 
 
 
I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 
 
1. Az engedélyezés tárgya 

Minden olyan külterületen végzett szabadtéri égetést, melyet a 2015. március 5-ig hatályos 
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 606. § (2) bekezdése 
értelmében az első fokú tűzvédelmi hatóságnak be kellett jelenteni, 2015. március 5. napját 
követően a katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell. 
 
Kivétel: 
Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi 
hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az 
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdők 
tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat 
határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított 
égetésként engedélyeztetni. 
 
Az új szabályozás értelmében megszűnt a bejelentés alapján történő szabadtéri tarló, lábon álló 
növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetése az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. 
(VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-ában leírt erdőben végezhető alkalomszerű tűzveszélyes 
tevékenység (vágástéri hulladék égetés) és ellenőrzött tűz kivételével. 
 
Amennyiben a megyei műveletirányításhoz külterületi szabadtéri égetésre vonatkozó bejelentés 
érkezik, tájékoztatnia kell a bejelentőt, hogy 2015. március 5-ke óta a szabadtéri külterületi 
(tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetést engedélyeztetni kell a 
terület szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel. Bővebb információ az igazgatóság 
honlapján érhető el. 
 
 
2. Az eljárás menete 
 
Az irányított égetés engedélyezésének kérelme csatolva. Egy kérelmen egy darab 10 hektár 
vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 
3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni. 
 



Az engedélyezési eljárást a területileg illetékes – az eljárásrendben meghatározott kivételes 
esetben a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint illetékes – katasztrófavédelmi kirendeltség 
folytatja le. 
 
A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban – a természet 
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § – előírt hatósági engedélyt nem pótol. 
 
Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem engedélyezhető. 
 
 
II. Belterületi szabadtéri égetés 
 

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, 
ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi. 
 
A Megyei Műveletirányítási Ügyeleten rendelkezésre állnak azok az információk, hogy 
Csongrád megyében az egyes önkormányzatoknál a belterületi tűzgyújtás, égetés mikor, milyen 
feltételekkel engedélyezett. 
 
Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat 
azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben 
meghatározott napon vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania 
a tűzvédelmi hatósági eljárást. 
 
Ha a helyszínen lévő tűzoltó egység megállapítja, hogy a belterületi szabadtéri égetést más 
jogszabály, pl. önkormányzati rendelet nem engedélyezi, vagy az égetést nem a rendeletben 
meghatározott napon, időben végzik, fel kell szólítania az égetést végző személyt, illetve az 
ingatlan tulajdonosát, használóját az égetés azonnali befejezésére, a tűz eloltására, és helyszíni 
bírságot kell kiszabni a szabálytalanságot elkövetővel szemben, ha az ügyfél azt a helyszínen 
elismeri.  
 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (225-228. §, 184-
185. §) 
 
184. § (1) Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást 
okozhat. 
(2) Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, 
erre a célra alkalmas helyen végezhető. 
(3) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet – a (5) bekezdésben foglaltak kivételével – az 
előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján 
szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a 
munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen 
személy, a munkát végző kötelezettsége. 
(4) A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek 
tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység 
végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható 
ki. 
(5) Ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában 
lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása 
nem szükséges. 



(6) A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a 
tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt 
szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki. 
(7) Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a 
tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához 
kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi 
szabályokat és előírásokat. 
185. § (1) Jogszabályban meghatározott szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak 
érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi 
szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet. 
(2) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől 
annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek 
tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző – 
szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani. 
(3) A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző 
személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát 
végző, valamint a 184. § (5) bekezdésében foglaltak szerint tevékenységet végző 
magánszemély, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles 
biztosítani. 
(4) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak 
környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt 
megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző 
személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a 
munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény 
vezetőjének vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni 
és aláírással igazolni kell. 
 
225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, 
növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett 
hulladék szabadtéri égetése tilos. 
(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha 
tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására 
irányul. 
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a 
területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen 
tartani. 
(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi 
katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai 
szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik. 
226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével 
legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. 
(2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza 
a) a kérelmező nevét és címét, 
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét, 
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc), 
d) az irányított égetés indokát, 
e) az égetéssel érintett terület nagyságát, 
f) az égetés folyamatának pontos leírását, 
g) az égetést végző személyek nevét, címét, 
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát, 
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és 



j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott 
eszközök felsorolását. 
(3) A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani 
az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. 
(4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül 
bírálja el. 
(5) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az 
irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. 
(6) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt 
ne jelentsen. 
(7) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, 
izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. 
227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető: 
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a 
tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló 
gabonatábla mellett tarlót égetni tilos, 
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter 
szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése 
érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi 
adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani, 
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz 
felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni, 
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, 
kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen 
készenlétben kell tartani. 
(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az (1) 
bekezdés szabályait kell alkalmazni. 
228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét 
oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter 
széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani. 
(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani. 
(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval 
érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni. 
 
1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
(18. §) 
18. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai 
rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell 
a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a 
tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának 
feltételeiről. 
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek 
a) a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló – jogszabályban, hatósági határozatban előírt – 
tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes 
állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok 
biztosításáról gondoskodni; 
b) a tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében – 
előzetes egyeztetés alapján – a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban 
közreműködni; 



c) a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a 
műszaki mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani; 
d) biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét. 
(3) Az erdő és a parlag tűz elleni védelme – a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek 
biztosítása – a tulajdonos, a kezelő, illetve használó feladata. 
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól (Kt. 48. §) 
Kt.48. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve a fővárosi önkormányzat 
esetén a környezeti zajjal összefüggő szabályozás tekintetében a kerületi önkormányzat 
képviselő testülete, egyéb környezetvédelmi előírásokkal összefüggésben a fővárosi közgyűlés 
önkormányzati rendeletben – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott módon és 
mértékben – illetékességi területére a más jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb 
mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat határozhat meg. 
(2) A települési önkormányzat képviselőtestülete önkormányzati rendeletben más törvény 
hatálya alá nem tartozó egyes fás szárú növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó 
előírásokat határozhat meg. 
(3) A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak 
tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi 
programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak 
tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre megküldi. A 
környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a 
települési önkormányzatot. 
(4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik: 
a) a füstködriadó terv, 
b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az 
avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása, 
valamint 
c) a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével 
kapcsolatos eljárásban való közreműködés. 
(5) A (4) bekezdés a)–b) pontjában meghatározottak rendelettel történő megállapítása 
Budapesten a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozik. 
(6) A polgármester (főpolgármester) levegőtisztaságvédelmi feladatkörébe, illetőleg 
államigazgatási, hatósági hatáskörébe tartozik: 
a) a füstködriadó terv kidolgoztatása és végrehajtása; 
b) a füstködriadó terv végrehajtása során a légszennyezést okozó, szolgáltató, illetve termelő 
tevékenységet ellátó létesítmények üzemeltetőinek más energiahordozó, üzemmód 
használatára kötelezése, az üzemeltető tevékenységének, valamint a közúti közlekedési 
eszközök üzemeltetésének időleges korlátozása vagy felfüggesztése; 
c) a külön jogszabályban meghatározott szmoghelyzet (füstködállapot) bekövetkezése esetén 
az érintett lakosság tájékoztatása a meglévő és várható túllépés helyéről, mértékéről és 
időtartamáról, a lehetséges egészségügyi hatásokról és a javasolt teendőkről, valamint a 
jövőbeli túllépés megelőzése érdekében szükséges feladatokról. 
 
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről (27. §) 
27. § (1) E § rendelkezéseitől jogszabály eltérően rendelkezhet. 
(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban 
foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező 
papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben 
történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi 
kár kivételével – bármilyen okból kigyullad. 
(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék 
nyílt téri égetése tilos. 



 
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről (21. § (1) bekezdés) 
21. § (1) Természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges: 
a) a gyep és nádas művelési ág megváltoztatásához; 
b) a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez. 
 
67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó 
korlátozásokról és tilalmakról (7. §) 
7. § (1) Az erdőterületen található fokozottan védett növénytársulásokban az erdőgazdálkodási 
beavatkozás csak a természetvédelmi kezelés részeként – a kezelési tervben [9. § (1) bekezdés] 
foglaltakkal összhangban – végezhető. 
(2) Az erdőterületen található védett növénytársulásokban fakitermelést a vegetációs időszak 
alatt csak tisztítás, törzskiválasztó gyérítés céljából, növényegészségügyi okból vagy természeti 
kár megelőzése, illetve elhárítása miatt lehet végezni. 
(3) Az erdőterületen található védett növénytársulásokban 
a) tarvágás csak növényegészségügyi okból vagy természeti kár megelőzése, elhárítása miatt, 
illetve természetes felújulásra nem képes állományokban – összefüggően legfeljebb 3 hektár 
kiterjedésben – engedélyezhető; 
b) a fokozatos felújítást követő végvágás összefüggő kiterjedése az 5 hektárt nem haladhatja 
meg; 
c) a végvágással, illetve tarvágással érintett erdőterületekhez kapcsolódó állományrészekben 
további végvágásra, illetve tarvágásra csak akkor kerülhet sor, ha a korábban véghasznált 
területen az erdőfelújítás befejeződött. 
(4) Az erdőterületen található védett növénytársulásokban a teljes talaj-előkészítés és a 
vágásterületen az égetés csak növényegészségügyi indokból vagy természeti kár megelőzése, 
illetve elhárítása miatt végezhető. 
(5) Erdőterületen található védett növénytársulásokban az erdőfelújítás helyből származó 
szaporítóanyaggal, a tájjelleg megőrzését biztosító ökotípussal végezhető. 
 
2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról (64-
67. §) 

64. § Az erd� t�z elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtésér�l az 
erd�gazdálkodó köteles gondoskodni. 

65. § (1) Erd�ben t�z gyújtására és fenntartására – az erre a célra kijelölt helyek kivételével 
– csak az erd�gazdálkodó, annak hiányában az erd� tulajdonosa írásbeli engedélye birtokában 
lev� személy jogosult. 

(2) A vágástéren visszahagyott faanyag égetése az erd�gazdálkodó által arra kijelölt 
területeken és csak abban az esetben megengedett, ha a t�z az újulatot és a környezetében lév� 
erd�t, az erd�n kívüli területek él�világát, valamint a természeti képz�dményeket és egyéb 
m�tárgyakat nem veszélyezteti. 

(3) Az erd�gazdálkodó a parkerd� területén turisztikai célból és t�zvédelmi szempontból 
állandó és biztonságos t�zrakó helyet köteles kialakítani. A kialakított t�zrakóhelyen a 
t�zvédelmi rendelkezések betartásával bárki jogosult tüzet rakni. 

(4) Az erd�gazdálkodó az erd�ben létesített mészéget�t, illetve faszénéget�t az erdészeti és a 
t�zvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni. 

(5) Tilos tüzet gyújtani erd�ben, valamint annak kétszáz méteres körzetében lév� külterületi 
ingatlanokon a fokozott t�zveszély id�szakában. 

(6) Tilos az erd�ben közvetlenül vagy közvetve tüzet okozó tárgyak elhelyezése. 
(7) Nem min�sül t�zgyújtásnak a gáz ég�fej és a zárt t�zter� süt�-, f�z�-, melegít� eszköz 

alkalmazása, ha az megfelel� szikrafogóval van ellátva. 



66. § (1) A t�z �rzésér�l, valamint annak – a helyszínr�l való távozás el�tti – biztonságos 
eloltásáról a t�zgyújtásra jogosult köteles gondoskodni. 

(2) Aki erd�tüzet vagy t�zveszélyt észlel és azt eloltani, illetve elhárítani nem tudja, köteles 
a t�zoltóságot, az erdészeti hatóságot vagy az erd�gazdálkodót haladéktalanul tájékoztatni. 

67. § (1) Fokozott t�zveszély esetén a miniszter határozatban – a katasztrófák elleni 
védekezésért felel�s miniszterrel való egyeztetés mellett – az ország egészére vagy 
meghatározott területén lév� erd�re, valamint az erd� határától számított kétszáz méteren belüli 
területre – átmeneti id�re – általános t�zgyújtási tilalmat rendelhet el. A t�zgyújtási tilalom 
elrendelésér�l és annak feloldásáról szóló határozatot az erdészeti hatóság és a miniszter által 
vezetett minisztérium honlapján, valamint két országos napilapban, a közszolgálati televízióban 
és rádióban kell közölni. A határozat közlése id�pontjának az els� közzététel id�pontja min�sül. 

(2) Megye vagy település területére kiterjed� fokozott t�zveszély esetén – indokolt esetben, 
átmeneti id�re – a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a f�város területén a F�városi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság egyetértésével vagy javaslatára az erdészeti hatóság is 
rendelhet el t�zgyújtási tilalmat. A tilalom elrendelésér�l és annak feloldásáról szóló 
határozatot az erdészeti hatóság és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján, valamint 
két országos napilapban, a közszolgálati televízióban és rádióban kell közölni. A határozat 
közlése id�pontjának az els� közzététel id�pontja min�sül. 

(3) A t�zgyújtási tilalom elrendelése esetén, annak feloldásáig az erdészeti hatóság az erd�be 
való belépést és az ott tartózkodást korlátozhatja, illetve megtilthatja. 

(4) A t�zgyújtási és látogatási tilalom elrendelése a t�z id�járási index értékéhez köthet�. 
 
4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről (9. §) 
9. § (1) Védett természeti területen lévő erdőben – a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely 
kivételével – tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges. 
(2) Vágástéri hulladékot az erdőben az Evt.-ben foglaltakon túl csak abban az esetben lehet 
égetéssel megsemmisíteni, ha annak felhasználására és hasznosítására más lehetőség nincs vagy 
az nem gazdaságos. 
(3) Védett természeti területen lévő erdőben kerülni kell a vágástéren történő vágástéri 
hulladékégetést. 
(4) A vágástéri és egyéb fahulladék égetése a területileg illetékes megyei, fővárosi 
katasztrófavédelmi igazgatósághoz történő bejelentést követően végezhető alkalomszerű 
tűzveszélyes tevékenység. 
(5) Az égetést az erdőgazdálkodó által megbízott személy irányítása mellett, az erre a munkára 
vonatkozó tűzvédelmi oktatásban részesült személyek végezhetik szélcsendes időben. Az 
égetés helyszínén a tűz jelzésére alkalmas eszközt kell készenlétben tartani. 
(6) Az égetést akkor lehet elkezdeni, ha a vágástéri hulladék a faállomány szélétől legalább 30 
méterre halomba van rakva, és körülötte legalább 2 méter széles, éghető anyagoktól mentes 
tűzvédő sávot alakítottak ki. 
(7) Az égetés helyszínén a tűz tovaterjedésének megakadályozására alkalmas, megfelelő 
mennyiségű tűzoltóeszközt kell készenlétbe helyezni. 
(8) Indokolt esetben a vágástéri hulladék összegyűjtés nélküli elégetésére, a tűzpászta 
tisztántartására ellenőrzött tüzet is alkalmazhat az erdőgazdálkodó. Az ellenőrzött tűz olyan 
folyamatosan ellenőrzött viszonyok között égő tűz, melynek célja a biomassza mennyiségének 
csökkentése a területen. 
(9) Az ellenőrzött tűz tervezett alkalmazását az erdőgazdálkodó köteles bejelenteni a területileg 
illetékes megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságnak, köteles továbbá az érintett 
területet bemutató térképet, az alkalmazandó égetési technikák leírását és a tűz biztosításához 
rendelkezésre álló saját eszközeinek listáját részére átadni. 
(10) Az ellenőrzött tűz irányítását legalább tűzoltó alaptanfolyami végzettséggel rendelkező 
személy végezheti. 



(11) Védett természeti területen ellenőrzött tűz csak a védett természeti területekre vonatkozó 
jogszabályok betartása mellett, a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. 
 
 
 

3000 forint értékű  
illetékbélyeg helye 

KÉRELEM 
KÜLTERÜLETI IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ 

 

A1) Ügyfél neve: 
 ......................................................................................................................................................  

A2) Ügyfél címe (levelezési): 
 ......................................................................................................................................................  

A3) Képviselő neve, címe: 
 ......................................................................................................................................................  

Ügyfél/Képviselő e-mail címe:
 ......................................................................................................................................................  

B) Égetés pontos helye (térkép mellékelése javasolt) 

település: 
 ......................................................................................................................................................  

B1) földrajzi koordináták: 

- északi szélesség:  ........................................  - keleti hosszúság: 
 .......................................................................  

B2) helyrajzi szám: 
 ......................................................................................................................................................  

C1) Az égetés megkezdésének tervezett időpontja: 

-  ...............  év  ..............  hónap  ..............  nap  ............  óra  .............  perc 

C2) Az égetés befejezésének tervezett időpontja: 

-  ...............  év  ..............  hónap  ..............  nap  ............  óra  .............  perc 

D) Az irányított égetés indoka (miért szükséges az égetés, minek az égetésére kerül sor 
(tarló, lábon álló növényzet, avar, egyéb növényi hulladék)): 
 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

E) Az irányított égetéssel érintett terület nagysága (1 hektár = 10000 m2): 
 ......................................................................................................................................................  

F) Az irányított égetés folyamatának pontos leírása (előkészületek (pl.: védőszántás), 
égetés, utómunkálatok): 
 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  



 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

G) Az égetést végző személyek száma, neve és címe (összes szám, valamint legfeljebb 5 fő 
nevének és címének megadása, ha többen végzik az égetést): 
 ......................................................................................................................................................  

- név:  ...................................................   cím: 
 ..............................................................  

- név:  ...................................................   cím: 
 ..............................................................  

- név:  ...................................................   cím: 
 ..............................................................  

- név:  ...................................................   cím: 
 ..............................................................  

- név:  ...................................................   cím: 
 ..............................................................  

H) Az égetés felügyeletét biztosító személy neve, címe, mobiltelefonszáma:  

- név:  ...................................................   cím: 
 ..............................................................  

- telefonszám: 
 ......................................................................................................................................................  

I) A tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedések (például: 
3 méter széles védőszántás): 
 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

J) A helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben 
tartott eszközök felsorolása típus és darabszám szerint (például: 1 traktor, 2 db lapát): 
 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  



Megjegyzés: 
 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Mellékletek: □ tulajdoni lap másolat / földhasználati lap másolat* (megfelelő rész 

aláhúzandó) 

 □ más hatóság engedélye 

 □ egyéb
 …………………………………………………………………………. 

*Ha az ügyféli jogosultságot igazoló okiratot az ügyfél nem csatolja: 

□ Kérem az ügyféli jogosultságom igazolására szolgáló okiratot: tulajdoni lap másolatát / 
földhasználati lap másolatát (megfelelő rész aláhúzandó) a hatóság szerezze be. 

□ Csatolom a tulajdoni lap másolatának lekérdezéséért (1.000,- Ft) / földhasználati lap 
másolatáért (800,- Ft/oldal) fizetendő díj befizetését igazoló bizonylatot 

□ Tudomásul veszem, hogy a hatóság által beszerzett tulajdoni lap másolat / 
földhasználati lap másolat díját a hatóság részére a kérelmet elbíráló döntésben 
foglaltak szerint megtérítem. 

 ................................ ,  ..........  év  ..................  hó  .....  nap 

 
  .......................................................  
  kérelmező aláírása 
  (ha van bélyegzőlenyomata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vízjogi engedélyezési eljárások általános tudnivalói 
 
 

Elvi vízjogi engedély 
 

Elvi vízjogi engedély kérhető a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízhasználat, vízimunka és 
vízilétesítmény műszaki tervezéséhez, ez azonban nem jogosít sem építésre, sem üzemeltetésre.  
Az elvi vízjogi engedély jogerőre emelkedésétől számított legfeljebb 2 évig hatályos, amely egy esetben, 
legfeljebb egy évvel meghosszabbítható, ha a kiadásának alapjául szolgáló körülmények (feltételek) 
változatlanok. 
 
 

                                       Vízjogi létesítési engedély 
 

A vízjogi létesítési engedély feljogosít az engedélyben meghatározott vízimunka elvégzésére, 
vízilétesítmény megépítésére, de a vízhasználat gyakorlásához, illetve a vízilétesítmény 
használatbavételéhez, üzemeltetésére nem. 

A kiadott vízjogi létesítési engedély 2 évig hatályos (meghosszabbítható kérelemre). 

 

                                                    Vízjogi üzemeltetési engedély 

A vízjogi üzemeltetési engedély feljogosít a vízilétesítmény használatbavételére és az engedély 
érvényességi ideje alatt annak üzemeltetésére. 

A kiadott vízjogi üzemeltetési engedély 5 évig hatályos (meghosszabbítható kérelemre). 

 

                                           Vízjogi fennmaradási engedély 



Ennél az eljárásnál a hangsúly az engedély nélkül megépített, üzemeltetett vízilétesítményeken van. Az 
eljárás szinte megegyezik a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárással. 

A kiadott vízjogi fennmaradási engedély 5 évig hatályos (meghosszabbítható kérelemre). 

 

Általános tudnivalók a fentebbi eljárások kapcsán: 
 

 
•     az illetékes katasztrófavédelmi igazgatósághoz be kell nyújtani a kérelmet, melyhez 

mellékelni kell tervdokumentációt amely tartalmi követelményeit a 18/1996. (VI. 13.) 
KHVM rendelet tartalmazza. 

•    A jogszabálynak megfelelő tervdokumentáció elkészítésével egy vízépítő mérnököt kell 
megbízni. Az alábbi honlapon tudnak keresni a kamarai tagsággal rendelkező tervezők között: 
http://mmk.hu/kereses/tagok 
Fontos, hogy a tervező VZ, VZ-Tel jogosultsággal rendelkezzen, melyre a fentebbi keresőben 
a szakterületnél tudnak szűrni 

•    Ezután Igazgatóságunk elindítja az eljárást, megvizsgálja érdemben a kérelmet és a 
megvalósítandó vagy üzemeltetni kívánt vízilétesítmény alapján hiánypótlási felhívásban, 
kiírásra kerül az igazgatási szolgáltatási díj amelyre a 13/2015. (III.31.) BM rendelet 
irányadó. 

•     Amennyiben szükséges Igazgatóságunk szakkérdés tekintetében szakhatóságokat is bevon az 
eljárásba, melynek esetlegesen díja is van, ezt szintén a hiánypótlási felhívásban közöljük az 
ügyféllel. 

•    A díj  átutalásáról szóló bizonylatot, minden esetben meg kell küldeni Igazgatóságunknak. 
•     Nagyon fontos az is, hogy a kérelem és dokumentáció minél teljesebb legyen, mert 

jogszabály (Ket.) rendelkezése szerint Igazgatóságunknak két hónap áll rendelkezésére, hogy 
meghozza döntését az adott ügyben, amelyben a szakhatóságnak is 21 napot kell 
biztosítanunk. 

•     Vízigény fennállása esetén szükséges beszerezni az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
vagyonkezelői hozzájárulását, amelyet a kérelem mellékleteként szükséges benyújtani 
Igazgatóságunkhoz. 

 
                                                    
                                                      KÚT AMNESZTIA 
 

Amennyiben 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutat, 2018. december 31-ig 
bírság nélkül lehet legalizálni. 
A fővárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóság fennmaradási engedélye szükséges olyan kutaknál, 
amelyek  

• nem csak háztartási igényeket elégítenek ki,  
• évi ötszáz köbméternél nagyobb a vízigénybevétel 
• nem kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználása történik 
• magánszemélyek és cégek is lehetnek a kérelmezők 

 
Az engedély nélkül létesített kutakra vonatkozó fennmaradási engedélyt az építtetőnek (tulajdonosnak) 
kell kérelmeznie a katasztrófavédelmi igazgatóságnál kérelmezett ügyek esetében. 
A kérelemhez a kút tényleges megvalósulását tükröző tervdokumentációt kell benyújtani.  
 

 


